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 الملخص
هكتار تضم مرافق معاجلة النفط  355كيلومرت شرقي مدنية زوارة ويضم اجملمع مساحة تبلغ حوايل   22يقع جممع مليته ملعاجلة الغاز على بعد حوايل 

بينات البخارية والغازية لتوليد الطاقة وينتج عن العمليات الصناعية يف هذا اجملمع كميات من االنبعاثات ا لغازية اليت تؤثر على والغاز مبا يف ذلك الرتر
 امللوثات ال جودة اهلواء يف املنطقة احمليطة، ومن هذه الغازات غاز ثاين اكسيد الكربيت الذي يصل انتشاره اىل املدن اجملاورة للمجمع، حيث أن هذه

ملية حماكاة النتشار ثاين اكسيد الكربيت تعرتف باحلدود اجلغرافية ملنطقة املصدر بسبب انتشارها السريع يف اهلواء اجلوي. ويف هذه الدراسة متت ع
للنفط والغاز باستخدام برنامج حاسويب حملاكاة انتشار امللوثات حتت الظروف املناخية السائدة يف املنطقة، وذلك بتقدير تركيز  مليتهالناتج عن جممع 

 زوارة واجلميل.و  صرباتةغاز ثاين اكسيد الكربيت الذي يصل من اجملمع اىل اقرب ثالث مدن وهي مدينة 
الرياح  الجتاهللنفط والغاز اىل املدن الثالثة برتاكيز عالية نسبيا وفقا  مليتهوقد اظهرت النتائج وصول غاز ثاين اكسيد الكربيت املنبعث من داخن جممع 

وبلغت تراكيزه يف مدينة اجلميل يف اهلواء اجلوي يف حال كان اجتاه الرياح حنو مدينة زوارة،  3ميكروجرام/م 149.3اىل  123.9حيث بلغ الرتكيز من 
اذا  صرباتةيف اهلواء اجلوي ملدينة  3مميكروجرام/ 109.2اىل   103.6من وكانت  عندما تتوجه الرياح اليها، 3مميكروجرام/ 128.8اىل  116.7من 

 كانت الرياح هتب من جهة اجملمع حنوها.
 

 .، ليبيا، اجلميل، زوارهصرباتةثاين اكسيد الكربيت، مليته، تلوث هواء،  :دالةالكلمات ال
Abstract 

Mellitah Gas Plant lies about 22 kilometers eastern of Zuwarah city, the plant includes about 355 hectares 

include the steam and gas turbines for generation the energy, some of gas pollutants emit from industrial 

operations of Mellitah Plant, which effect on goodness of the air in the surrounding area. Sulphur dioxide is one 

of these pollutants dispersed for surrounding area.  

Dispersion of sulfur dioxide emissions from Mellitah Gas Plant was simulated in this study, using 

computer-based program under the dominant climatic circumstances, and estimate concentration gas of sulfur 

dioxide  from  the plant arrives to nearest three cities (Sabratha, Zuwarah, and Aljmeel).  
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 The results showed the emitted sulfur dioxide from Mellitah plant arrival to the three cities with high 

concentrations according to direction of the winds for reaching the concentration from 123.9 to 149.3 

micrograms/m3 in the air in case of direction of the winds towards city was Zuwarah city. Concentrations were 

in Aljmeel city from 116.7 to 128.8 μg/m
3
, and concentrations were 103.6 to 109.2 μg/m

3
 for Sabratha city if the 

winds were regard to accumulated towards the city. 
 

Keywords: Air pollution, Sulfur dioxide, Mellitah, Sabratha, Zuwarah, Aljmeel, Libya. 

 المقدمة . 1

وذلك متثل هتديًدا كبريًا على حياة اإلنسان واألنظمة البيئية املوجودة على كوكب األرض، يعترب تلوث اهلواء من أخطر املشاكل اليت 
لكون ملوثات اهلواء تؤثر بشكل مباشر على صحة االنسان او غري مباشرر علرى الرتبرة واملراء ومكونرات البيئرة األخررا وحمتوياهتمرا، 
باإلضافة إىل أن هذه امللوثات ال تعرتف باحلدود اجلغرافية ملنطقة املصدر بسبب انتشارها السريع يف اهلواء اجلوي. تلوث اهلواء احد 

% 4ألساسية لوفيات األفراد،  فوفًقا لربنامج اهلندسة والعلوم البيئية يف كلية هارفرارد للصرحة العامرة، ف نره مرا يقررب مرن املسببات ا
، مرررن اهرررم مصرررادر انبعررراث جممرررع مليتررره للغرررازمرررن حررراالت الوفيرررات يف الواليرررات املتحررردة ميكرررن أن تعرررزا إىل تلررروث اهلرررواء، ويعرررد 

بري على صحة السركان وييرع صرور احليراة باملنرااق اجملراورة هلرا، واهرم هرذه امللوثرات غراز ثراين امللوثات اليت ميكن ان تؤثر بشكل ك
مجمرع مليتره الصناعية اليت يرستخدم فيها الوقود الذي حيتوي على الكربيرت ك املنشآت( الذي ينبعث من SO2أكسيد الكربيت )

 . (USEPA, 2008) للنفط والغاز
% مرن كميرة الكربيرت املتواجردة براهلواء اجلروي وخصوصراً يف صرورة  66لرباكر  وروايل تساهم املصادر الطبيعية وخاصرة ا

% من كمية الكربيت، ومسامهة املصادر البشرية تزداد سنوياً وفق عالقة اردية 34كربيتيد، بينما تساهم األنشطة البشرية برحوايل 
 SO3و  SO2مرات، وتنبعرث أكاسريد الكربيرت يف شركل الطلرب علرى الطاقرة و تعردين اخلا وازديرادمع عمليات التطور الصرناعي 

يف  SO2من حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومصانع انتاج املواد اليت يرستخدم فيها الوقود احملتوي يف تركيبه على الكربيت، يذوب 
( فينبعرث مباشررة مرن املصردر أو SO3، أمرا ثالرث أكسريد الكربيرت)H2SO3خبار  املاء العالق باجلو ويتحول إىل حرام  كربيتروز 

)الكربيتروز و  وكرال احلمضر  H2SO4يف اجلرو إىل ضر  كربيتيرك  SO3ينتج عن حتول ثراين أكسريد الكربيرت يف اهلرواء، ويتحرول 
 .(2006اسالم وعمارة، )الكربيتيك( يرتسبان بواسطة األمطار ليٌكون بالتايل ما يعرف باألمطار احلمضية 

تأثري ثاين أكسيد الكربيت على صحة اإلنسان يكون أشد خطورة بوجود اجلزيئات الصلبة، ففي تشري الدراسات اىل ان 
تتفاقم اإلصرابة مبختلرف  3م/رامجميكرو  30مع ثاين أكسيد الكربيت برتكيز  3م/رامجميكرو  100اجلزيئات ذات الرتكيز احتادحال 

واملتحدة مع ثراين أكسريد الكربيرت  3م/رامجميكرو  130و 100برتكيز حمصور ب  األمراض عند األافال، يف ح  أن اجلزيئات و 
 300ترررررؤدا إىل اإلصررررابة بررررأمراض اجلهررررراز التنفسرررري لتافرررررال، أمررررا يف حررررال بلرررررو  تركيررررز اجلزيئرررررات  3م/رامجررررميكرو  20برتكيررررز 
يررت وتتضرراعف معرره مررن ثرراين أكسرريد الكرب  3م/رامجررميكرو  630ف هنررا تتحررد مررع تركيررز   وبقائهررا يف اهلررواء عرردة أيررام 3م/رامجررميكرو 

املزمنررة للجهرراز التنفسرري، لكررن الوفرراة تتحقررق أو يصرراب الفرررد بررأمراض شررديدة اخلطررورة عنرردما تتحررد اجلزيئررات برتكيررز  االلتهابررات
 .(1995الصطوف، ) 3م/رامجميكرو  715 أكسيد الكربيت برتكيزمع ثاين 3م/رامجميكرو  750

تراكيرز غراز ثراين اكسريد الكربيرت يف اهلرواء اجلروي كمرا حردث  كما تشري الوقائع اىل حدوث كوارث عاملية بسبب تراكم
عنردما تغطررت املدينرة ملردة أربعرة أيررام متتاليرة بسرحابة كثيفررة مرن الردخان الضرربايب  م1952يف كارثرة مدينرة لنردن يف شررهر ديسرمرب 

(Smog) وكانت اجلزر الربيطانية يف تلك الفرتة تسودها ظاهرة االنعكاس احلراري اليت حالت دون تشتت هرذا الردخان، وأودت ،
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يف  البلجيكري  (Meuse). وكرذلك يف حادثرة وادي هنرر امليرز(2005الطحران، )شرخ   4,000هرذه الظراهرة ويراة أكثرر مرن  
نعكاس احلراري الذي ساعد على تركز ضباب الكربيرت بشركل كثيرف ، حيث تعرضت املنطقة حلالة من االم1930ديسمرب سنة 

وقد أرعترربر ، (1999شرف، )وكذلك وجود حالة من الضغط اجلوي املرتفع األمر الذي أدا إىل ركود حركة اهلواء وزاد األمر سوًء 
 .(2002مقيلي، )هذا الغاز هو السبب الرئيسي يف كوارث تلوث اهلواء يف لندن وبلجيكا وبنسلفانيا

 بعر  لردا تنفسرية الررئت  وأعرراض وظيفرة يف تغريات حدوث "إىل بالربو املصاب  على أجريت اليت ذكرت التقاريركما 

 تركيرز جتراوز بعردم يوصرى البيانرات هرذه إىل واسرتنادا دقرائق،10 تتجراوز ال ملردة الكربيرت أكسريد لثراين تعرضرهم بعرد املصراب  هؤالء

 أكسريد لثراين األمرد القصرري والتعررض دقرائق، 10 متوسرطها يبلرغ لفررتات الكربيرت ثراين أكسريد مرن 3م/ميكروجررام 500 مقرداره

م  1987لعرام الالحقرة الوبائيرة أن الدراسرات السرائدة، كمرا لروح  اإلرصراد وظروف احمللية املصادر ابيعة على يعتمد كثرياً  الكربيت
اوصرت نشررة  البيانرات هرذه إىل واسرتناداالكربيرت،  أكسريد اجلسريمية وثراين املرواد بر  تفصرل العموميرة بالصرحة ضرارة آثراراً  وثررررقت

  20منظمررة الصررحة الدوليررة بررأن تكررون دالئررل تراكيررز ثرراين أكسرريد الكربيررت يف اجلررو والرريت ال يسررم  بتجاوزهررا علررى النحررو التررايل
 دالة قيمة حتديد يلزم دقائق، وال 10 كل متوسط 3م/ميكروجرام 500الكربيت و أكسيد ثاين ساعة 24 كل متوسط 3م/ميكروجرام

 لثراين هبرا املوصري الدالرة القريم هرذه تررتبط وال املعردالت السرنوية اخنفراض سيضمن ساعة 24 لكل احملدد باملستوا التقيد ألن سنوية

 .(WHO, 2005) "اجلسيمية للمواد الدالة القيم مع الكربيت أكسيد
هري زوارة،  مليترههتدف هذه الدراسة اىل تقدير انتشار انبعاثرات غراز ثراين اكسريد الكربيرت يف ثرالث مردن جمراورة جملمرع 

اجلميل وصرباتة باستخدام احد برامج حماكاة انتشار امللوثات النبعاث ملوثات اهلواء الغازية، وذلك يف حال اجتاه الريراح مرن جهرة 
 اجملمع حنو أي من هذه املدن.

 المواد والطرق .2

 موقع الدراسة .1.2

غررب  مكر  25نروب شررم مدينرة زوارة وقرابرة تقريبرا شررم مدينرة اجلميرل وج مكر  20عاجلرة الغراز علرى بعرد حروايل يقع جممع مليته مل
مرافق معاجلة النفط والغاز وخزانات لتخزين النفط اخلام  هباهكتار  355 قرابة مليتهجممع مساحة تبلغ (، و 1)شكل  صرباتةمدينة 

بينرات البخاريرة والغازيرة لتوليرد الطاقرة، و يتكرون  واملنتجات األخرا فضاًل عن مرافق التصدير وييع املرافق الالزمرة مبرا يف ذلرك الرتر
 نصة صرباتة.مو جممع مليته أساساً من معمل  ملعاجلة النفط واملكثفات املنتجة من حقل الوفاء 

م صريفا، o 26م شرتاًء و o 17وتتميز منطقة الدراسة بشكل عام مبناخ البحر األبي  املعتدل حيرث يبلرغ متوسرط درجرات احلررارة 
م/يوم ويرتكز يف الشهور من سبتمرب إىل مارس أما الرياح فهي مشالية وغربية يف األشهر من م 17مبعدل هطول مطري يبلغ حوايل و 

بينما يف أشهر الصيف )من يونيو إىل أغسطس( فيتغري اجتاه الرياح حيث هتب على املنطقة رياح القبلي من اجتاه  أكتوبر إىل ابريل
( وردة الرياح السنوية يف منطقة الدراسة واليت يتب  منها ان االجتاهات 2وميثل الشكل )(، 2015اجلنوب )اهليئة العامة لترصاد، 

جنرررررروب شرررررررم ويظهررررررر مررررررن النتررررررائج املبينررررررة يف املوقررررررع –مشررررررال غرررررررب وشرررررررم-هرررررري غرررررررب منطقررررررة الدراسررررررة السررررررائدة للريرررررراح يف
windfinder.com  م/ثانية يف شهر ابريل مبحطة زوارة. 6.4اىل  2.3أن معدالت سرعة الرياح الشهرية ترتاوح من 

 



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 (2019-( )يونيو1(، العدد )5المجلد )

 .....................والغاز للنفط مليته مجمع من الكبريت اكسيد ثاني انبعاثات تأثير 
 

 -47A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

 

 

 يوض  موقع جممع مليته للنفط والغاز على اخلريطة. .1شكل 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 windfinder.comوردة الرياح السنوية مبحطة ارصاد زوارة من موقع بيانات  .2شكل 
 العمل ةطريق. 2.2

متثرل النمراذج احلاسروبية والرياضرية جلرودة اهلرواء عمليرات النقرل واالنتشرار والتموضرع الريت ميكرن ان حتردث مللوثرات اهلرواء حترت ترأثري 
تلفة، وتستخدم مناذج حماكاة انتشار امللوثرات لتقردير مسرامهة املصرادر الظروف املناخية احمللية وكميات االنبعاثات من املصادر املخ

املختلفررة يف كميررة امللوثررات املوجررودة يف اهلررواء اجلرروي عنررد أي نقطررة، توقررع تررأثري حجررم التغيررري الررذي ميكررن ان حيرردث يف تررأثري أي 
هبرذا املصردر، كمرا ميكرن اسرتخدامها لتقردير حجرم  مصدر لالنبعاثات كعمليات املعاجلة على جودة اهلواء اجلوي يف املنااق املتأثرة

التأثري املتوقع ألي مصدر تلوث على جودة اهلواء اجلوي يف اي فررتة زمنيرة او منطقرة يف حرال تعطرل أو غيراب أجهرزة مراقبرة جرودة 
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مصادر التلوث املختلفة على  اهلواء، وهلذا تعد احملاكاة احلاسوبية احد الطرم املكملة لعمليات القياس الفعلية يف تقدير حجم تأثري 
 البيئة والصحة العامة وتوقع مدا مالئمة التدابري املقرتحة يف ختفيف هذا التأثري.

 عالجة انتشار الملوثات. م3.2
علرررى تراكيرررز للملوثرررات املختلفرررة يف اهلرررواء اجلررروي مبنطقرررة الدراسرررة اسرررتخدم برنرررامج متخصررر  يف معاجلرررة انتشرررار  احلصررروللغررررض 

( ومت اسرتخدام خررائط DISPER V:4.0) Air pollution dispersion modeling softwareامللوثرات وهرو برنرامج 
طبيررق النتررائج عليهررا وذلررك بعررد حتديررد موقررع املنشررأة لت (Google earth) يرررثإوصررور األقمررار الصررناعية اخلاصررة مبوقررع جوجررل 

 الصناعية واملدن املستهدفة بالدراسة عليها.
 ومت ادراج تراكيررررررررز غرررررررراز ثرررررررراين اكسرررررررريد الكربيررررررررت املنبعثررررررررة مررررررررن املررررررررداخن الصررررررررناعية جملمررررررررع مليترررررررره للغرررررررراز واملررررررررذكورة يف املرجررررررررع

 (Al-Meshragi et al., 2013)  ( ووفقرا للظرروف التصرميمية والتشرغيلية اخلاصرة هبرا باسرتخدام 1كما هو مبر  يف اجلردول .)
برنامج احملاكاة والذي مت تطبيقه ثالث مرات يف كل مرة كان يفرتض فيره ان اجتراه الريراح يهرب حنرو احرد املردن املسرتهدفة بالدراسرة 

ا من العوامل املناخية االخرا وفقا ملعدالهتا السنوية الواردة يف بيانات مع احلفاظ على سرعة الرياح ودرجات احلرارة والراوبة وغريه
 .(2015اهليئة العامة لترصاد، )مركز االرصاد 

 (Al-Meshragi et al., 2013)من املصدر اليت استخدمت يف احملاكاة   االنبعاثاتبيانات  .1جدول 

 القطر عدد المداخن الوحدة
 )م(

 االرتفاع
 )م(

 تركيز الغاز
(ppm) 

 كمية االنبعاثات*
(g/sec) 

  Incinerator)) 2 3 70 200.6   248 احملرقة

  4 0.6 32 63.35   14.22  (Furnace)الفرن

 * مت حتويل الوحدات يف املرجع من كجم/ساعة اىل جرام/ثانية.

 النتائج والمناقشة. 3
 زوارةالتراكيز في مدينة . 1.3
كم عن   60 ، وعلى بعدارابلسالليبية العاصمة  كم غرب  120على بعد  األبي  املتوسطعلى شاائ البحر مدينة زوارة تقع 
( 3، ويوض  الشكل )(2017موقع بلدية زوارة على شبكة االنرتنت، ) نسمة 32,000. يبلغ عدد سكاهنا يةونسالتدود احل

يف حال كانت اجتاه الرياح حنو املدينة  مليتهية جملمع النتائج احملسوبة لغاز ثاين اكسيد الكربيت يف مدينة زوارة عن االنبعاثات الغاز 
( ويف املدينة نفسها قد يبلغ الرتكيز الواصل اليها من اجملمع 3ميكروجرام/م 149.3اىل  123.9ويتب  منه ان الرتاكيز ترتاوح من )

 .(3ميكروجرام/م 123.9اىل )
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 جممع مليته للنفط والغاز على تركيز أكاسيد الكربيت يف اهلواء اجلوي ملدينة زوارة. انبعاثاتتأثري  .3شكل 

 
 التراكيز في مدينة الجميل. 2.3

كم غرباً، ويبلغ عدد سكاهنا  100 ارابلس وتبعد عن العاصمة صرباتةوغرب مدينة  زوارة جنوب مدينةتقع  ليبية مدينة اجلميل
( النتائج احملسوبة لغاز ثاين اكسيد الكربيت يف مدينة اجلميل عن االنبعاثات 4ألف نسمة، يوض  الشكل ) 120أكثر من 

( 3ميكروجرام/م 128.8-116.7) ب يف حال كانت اجتاه الرياح حنو املدينة ويتب  منه ان الرتاكيز ترتاوح  مليتهالغازية جملمع 
 .(3ميكروجرام/م 128.8املدينة نفسها قد يبلغ الرتكيز الواصل اليها من اجملمع اىل ) ويف

 
 .اجلميلجممع مليته للنفط والغاز على تركيز أكاسيد الكربيت يف اهلواء اجلوي ملدينة  انبعاثاتتأثري  .4شكل 

 التراكيز في مدينة صبراتة. 3.3
، ةموقرع بلديرة صرربات)األثريرة القدميرة واملدينرة احلديثرة مدينرة صررباتة املنطقرة اسرم  ضرميو هبا منطقة اثرية هامرة  ليبية هي مدينة صرباتة

شررررقا، يوضررر  E″03′29°12 مشررراال و N″32′47°32، وتقرررع هرررذه املدينرررة غررررب العاصرررمة اررررابلس علرررى االحرررداثيات (2017

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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يف حرال كانرت اجتراه  مليتره( النتائج احملسروبة لغراز ثراين اكسريد الكربيرت يف مدينرة صررباتة عرن االنبعاثرات الغازيرة جملمرع 5الشكل ) 
ا قررد يبلررغ الرتكيررز ( ويف املدينررة نفسرره3مميكروجرررام/ 109.2اىل  103.6الريرراح حنررو املدينررة ويتبرر  منرره ان الرتاكيررز ترررتاوح مررن )

 .(3مميكروجرام/ 109.2الواصل اليها من اجملمع اىل )

 
 جممع مليته للنفط والغاز على تركيز أكاسيد الكربيت يف اهلواء اجلوي ملدينة صرباتة. انبعاثاتتأثري  .5شكل 

 

 SO2التأثيرات السلبية للتلوث بغاز . 4.3

عمليرة حماكراة االنتشررار يف املردن الثالثرة تعرد عاليرة نسربيا حيرث كانرت اعلرى مررن تراكيرز ثراين اكسريد الكربيرت املتحصرل عليهرا مرن 
سراعة  24( وهي قريبة جدا من اقصرى تركيرز مسرموح برالتعرض لره ملردة 3ميكروجرام/م 20الرتكيز املسموح بالتعرض له ملدة سنة )

كيررز مررا ميكررن اكاسرريد الكربيررت االخرررا يف ( حسررب معررايري منظمررة الصررحة الدوليررة واذا اضررفنا اىل هررذا الرت 3ميكروجرررام/م 125)
وغريهررا فقررد يصررل اىل حرردود قررد تكررون خطرررية لصررحة السرركان وميكررن ان ( 2015)القنرروين واخرررون، املدينررة مثررل وسررائل النقررل 

 تسرربب هلررم بعرر  االمررراض وخاصررة املتعلررق باجلهرراز التنفسرري وفقررا ملررا تشررري اليرره دالئررل منظمررة الصررحة الدوليررة، وغرراز ثرراين أكسرريد
(، وهررو غرراز عرردن اللررون ذو رائحررة نفرراذة ميكرررن اإلحسرراس بوجرروده يف اهلررواء احملرريط بواسررطة الشررم إذا أصررربحت SO2الكربيررت )

يذوب ثاين أكسيد الكربيت الرمرستنشق مع اهلواء يف ، (Nicholas, 2002) 3ميكروجرام/م 3,000–1,000تراكيزه يف نطام 
ويرؤثر غراز ثراين أكسريد الكربيرت بشركل كبرري السوائل املائية املتواجدة يف اجلهاز التنفسي العرلروي   يرتم امتصاصره يف جمررا الردم، 

ألغشررية املخاايرة كررالعين ، إذ علرى الصرحة العامررة لننسران مرن خررالل اإلضررار باجلهرراز التنفسري والوظرائف الرئويررة، وترأثريه علرى ا
الربرو  بأمراضاإلصابة حاالت يزيد من اجملرا األنفي والرئوي، ويسبب السعال الشديد، كما  والتهابيؤدي إىل ضيق يف التنفس، 

ات مسرتويعند ارتفرا  لعدوا اليت تصيب اجلهاز التنفسي، وكما لوح  زيادة أمراض القلب و الوفيات واالقصبات املزمنة  التهابو 
، يبدأ أثر ثاين أكسيد الكربيت على اإلنسان بتهييج اجلهاز التنفسي أثناء التعرض لرتكيز (WHO, 2000) ثاين أكسيد الكربيت

الصطوف، ) أجزاء يف املليون 10 -5يرقدر خبمسةر أجزاء يف املليون، ويالزم ذلك تشنج القصبات أثناء التعرض لرتكيز حمصور ب  
نتيجررة التعرررض املسررتمر لرتكيررز مررنخف  نسرربياً مررن ثرراين أكسرريد الكربيررت فهرري  تلفررة مررن وجهررة نظررر  ، واآلثررار املزمنررة(1995
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مرن خرالل الدراسرات واألوراث املعاصررة  لدراسرة اآلثرار املزمنرة للتعررض ملردة اويلرة مرن الرزمن  االتفامالباحث ، ولكنها تتجه حنو  
ألساسي لدخول اجلسم يتم عن اريق اجملاري التنفسية ليصل يف احملصرلة لكمية قليلة من ثاين أكسيد الكربيت وجدت أن املسار ا

  (Enzymatique)والعمليرررات اإلنزمييرررة (Metabolism Glucdes)السررركريات  اسرررتقالبإىل الررردم ويرررؤدا إىل خلرررل يف 
(WHO, 2000) وتتمثل تأثريات ،SO2  على صحة اإلنسان يف اخنفراض الردور الروظيفي للررئت  وازديراد حراالت امرراض اجلهراز

التنفسي وحساسرية العيرون واألنرف واحلنجررة باإلضرافة إىل الوفيرات املبكررة، وترعرد أكاسريد الكربيرت أكثرر خطرورة علرى كبرار السرن 
 3ميكروجرام/م 1,000تلك األمراض إىل تراكيز تصل إىل واألافال الذين يرعانون من أمراض اجلهاز التنفسي كمرض الربو وترعزا 

 .(WHO, 2005)دقائق  10على امتداد فرتات زمنية تفوم 
مع ثاين أكسيد الكربيت  3م/رامجميكرو 100ات اجلسيمية ذات الرتكيزامللوث احتادوميكن ان تتضاعف املخاار يف حال 

تتفاقم اإلصابة مبختلف أمراض اجلهاز التنفسي عند األافال خاصة، أما يف حال بلو  تركيز اجلزيئات  3م/رامجميكرو 30برتكيز 
من ثاين أكسيد الكربيت  3م/رامجميكرو  630تركيز  وبقائها يف اهلواء عدة أيام ويف حالة احتادها مع 3م/رامجميكرو  300

 أكسيد مع ثاين 3م/رامجميكرو  750ما تتحد هذه اجلزيئات برتكيز املزمنة للجهاز التنفسي، لكن عند االلتهاباتتتضاعف معها 
وقد أظهرت فأن هذا سوف يؤدي إىل اإلصابة بأمراض شديدة اخلطورة وقد تؤدي إىل املوت،  3م/رامجميكرو  715الكربيت برتكيز

يف مدينة "شيكاغو" ملراقبة مرض االلتهاب  م1980نتائج الدراسات واألواث اليت قام هبا عدد من العلماء األمريكان عام 
 .(Dockery et al., 1993) تركيز غازات الكربيت ارتفا الشرعيب أن نسبة اإلصابة هبذا املرض يف تزايد مستمر واردي نتيجة 

اسرية كما أن وجود غاز ثاين أكسيد الكربيت يف اجلو له تأثريات خطرية علرى الكائنرات احليرة النباتيرة برل أهنرا أكثرر حس
من الكائنات البشرية واحليوانية، وختتلف األنوا  النباتية يف مدا مقاومتها لرتاكيز ثراين أكسريد الكربيرت براختالف النرو ، إذ تعتررب 

بريرررة أكثرررر األنررروا  مقاومرررة، وإن شررردة ومقررردار الضررررر هبرررذا امللررروث يررررتبط برتكيرررزه يف اجلرررو وكميرررة اجلرعرررة واملررردة الزمنيرررة  النباترررات األر
، كما تسهم العديد من العوامل اجلوية كشدة اإلضاءة والراوبة ودرجة احلرارة بشكل أو بآخر يف زيادة الترأثري الضرار لثراين للتعرض

أكسيد الكربيت على النباتات ووجود ملوثات أخرا يف الغالف اجلوي يزيد هو األخر من التأثريات الضارة، إذ أن االختالط مرع 
اصًة مع اجلزيئات الصلبة )اجلرسيميات( وأكاسيد النيرتوج  يزيد ويضاعف اآلثار السامة الناجترة عنره امللوثات األخرا يف اهلواء وخ

(Agrawal and Agrawal, 1999) وارتفرا  معردالت ،SO2  يف اهلرواء ميكرن ان يتسربب يف تردين معردالت إنتراج احملاصريل
ظهرررر أثرررار اإلصرررابات علرررى النباترررات عنرررد تراكيرررز يف حررردود الزراعيرررة وترررؤدي إىل مررروت بعررر  أنررروا  النباترررات يف مراحرررل مبكررررة. وت

 ,Smith, 2003; NAPAP)اوال موسم النمو  3ميكروجرام/م 40بعد تعرضها ملدة مثاين ساعات أو  3ميكروجرام/م 1,850

عمرة وسب نوعها برتاكيز ثاين أكسيد الكربيت، فمثاًل تعرض أشجار غابات ، وكذلك (1990
ر
الصنوبر ملتوسط تتأثر األشجار امل

يف اهلرواء  SO2معردالت  ارتفرا وعلى مدا عشرة سنوات يرتك أضراراً ملموسة عليها، وبشكل عام فر ن  3ميكروجرام/م 44تركيز 
تتسرربب يف ضررعف اخلاليررا النباتيررة وإصررابة األورام بالريقرران )فاقررة اليخضررور( والررذي يرتتررب عليرره ضررعف يف عمليررة التمثيررل الضرروئي 

يف باقي الوظرائف الفسريولوجية والرذي يرؤدي بردوره إىل تردين معردالت إنتراج احملاصريل الزراعيرة  واضطرابألنسجة ومخول اخلاليا وا
 .(Canadnia, 2001; World Bank, 1998) ويؤدي يف بع  احلاالت إىل موت النباتات يف مراحل مبكرة

كما يظهر تأثري هذه امللوثات على املباين من خالل تآكل الصخور اجلريية الداخلة يف بع  مواد البناء خاصة يف املدن 
، فيحردث التآكرل حترت ترأثري الغرازات احلمضرية، إذ يتفاعرل ثراين أكسريد الكربيرت واملراء يف وجرود اهلرواء مرع صررباتةاالثرية كمدينرة 
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(، ممرا يترسربب يف تآكرل االعمردة CaSO4.2H2O( وجربس )CaSO4كربيترات الكالسريوم )  ( لتركروننCaCO3الصخور اجلرييرة ) 
واالبنيررة والتماثيررل الرخاميررة، وتسررتطيع كربيتررات الكالسرريوم أن تتخلررل مسررامات الصررخور وتتبلررور مررن جديررد وتتمرردد لترسرربب هرري 

 .(Tian et al., 1999; Lipfert, 1987)  األخرا مزيداً من التآكل وترضعرف الصخور
كلفة التدمري الذي يسببه تلوث اهلواء على االضرار الصحية وتكاليف معاجلة األمراض الناية عن التلوث، وال تقتصر  

وارتفا  نسبة الوفيات والتسممات، وما يسببه يف ختريب احملاصيل الزراعية، بل يتعدا األذا االقتصادي يف يلة ما يشمله اىل 
املباين، وما يصرف على التنظيف وعلى غسيل اآلليات ما قيمته، باإلضافة إىل ما يتوجبه استبدال ضرورة إعادة دهان املنشآت و 

العديد من التجهيزات واملعدات الدقيقة وقطع الغيار والقيام بالصيانة يف أوقات متعددة نتيجة للتأكل الناتج عن امللوثات احلمضية 
اىل توفري كميات كبرية من االموال باإلضافة اىل تقليل معدالت االصابة التأثري، وهلذا فأن خف  التلوث سيؤدي بالتأكيد 

 .(1997العودات وباصهي، )باألمراض والوفيات 

 . االستنتاجات4

اظهرت النتائج املتحصل عليها وجود تأثريات ملحوظة لالنبعاثات ثاين اكسيد الكربيت من جممو  مليته للنفط والغاز على جودة 
اىل بع  التأثريات  باإلضافةملدن اجملاورة هلذا اجملمع، مما قد يؤثر بشكل سليب على صحة السكان يف هذه املدن، اهلواء اجلوي يف ا

السلبية املتوقعة على عناصر احلياة االخرا كالنباتات الطبيعية واشجار الغابات، مع احتماالت التسبب يف خسائر اقتصادية كبرية  
 .صرباتةك حداث تأكل يف مواد البناء واالعمدة والواجهات الرخامية يف املنااق اجملاورة والتماثيل واملباين االثرية يف مدينة 

 المراجع

 اللغة العربية:قائمة المراجع ب

 ، القاهرة، مصر.كيمياء البيئة، الطبعة االوىل، دار الفكر العريب  .(2006) مصطفى حممود ،أضد مدحت وعمارة ،إسالم

 .مصر اإلسكندرية، ،التلوث البيئي حاضره ومستقبله، الطبعة االوىل، مركز االسكندرية للكتاب .(1999) عبد العزيز اري  ،شرف

رؤية هندسية لواقع املؤثرات السلبية الناجتة عن وسائل  (.2015)رجب عبداهلل ، حكومةو حمرمد فرريد ، القبالوي ؛سراج مراد، لقنوينا
 .A1-18(: 2)1ة، يتقنيات البيئالجملة علوم البحار و  ، لريبيا.جامعة ارابلرس نطام يفاملواصالت املستخدمة 

 .ارم احلماية(، الطبعة االوىل، جامعة سبها، ليبيا-آثاره-التلوث البيئي )مصادره .(1995عبداإلله احلس  ) ،الصطوف

 .، عمان، األردنوقاية البيئة من امللوثات الصناعية، الطبعة االوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع .(2005) بالل مناف ،الطحان

 .، السعوديةالتلوث وضاية البيئة، الطبعة الثالثة، جامعة امللك سعود .(1997عبداهلل بن حيىي ) ،حممد عبدو و باصهي ،العودات

 ، ارابلس، ليبيا.الثقافة للطباعة والنشر والتوزيعالتلوث البيئي، الطبعة االوىل، دار مشو   .(2002حممد عياد ) ،مقيلي

، مت الدخول اىل هذا http://zuwarah.gov.lyمتاح على الشبكة على املوقع:  .(2017موقع بلدية زوارة على شبكة االنرتنت، )
 م.15/8/2017 املوقع بتاريخ

http://zuwarah.gov.ly/


مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 (2019-( )يونيو1(، العدد )5المجلد )

 .....................والغاز للنفط مليته مجمع من الكبريت اكسيد ثاني انبعاثات تأثير 
 

 -53A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

، مت الدخول http://www.sabratha.gov.ly متاح على الشبكة على املوقع:  .(2017على شبكة االنرتنت، ) صرباتةموقع بلدية  
 م.15/8/2017اىل هذا املوقع بتاريخ 

 .م2012اىل  2000تقارير غري منشورة عن حالة الطقس مبحطات االرصاد يف ليبيا للسنوات من  .(2015اهليئة العامة لنرصاد )

 :نجليزيةاللغة اإلقائمة المراجع ب
Agrawal S.B., and Agrawal M. (1999). Environmental Pollution and Plant Responses. CRC/ Lewis 

Publishers, U.S.A. 

Al-Meshragi M.A., Elatrash M.S., Okasha A.Y., and Ibrahim H.G. (2013). Measurements of 

Pollutants Gas Emissions of Mellitah Gas Plant. 9
th
 World Congress of Chemical 

Engineering, Seoul, Korea August 18-23. 

Dockery D.W., Pope C.A., Xu X., Spengler J.D., Ware J.H., Fay M.E., Ferris B.G., Speizer F.E. 

(1993). An association between air pollution and mortality in six U.S. Cities, New England. 

Journal of Medicine, 329(24): 1753–1759.  

Lipfert F.W. (1987). Effects of Acidic Deposition on the Atmospheric Deterioration of Materials. 

Materials Performance. Vol. 12, National Association of Corrosion Engineers. 

NAPAP (1990). National precipitation assessment program. Integrated Assessment Report, 

Washington DC. 

Nicholas P.C. (2002). Handbook of Air Pollution Prevention and control. Butterworth-heinemann is 

an imprint of  Elsevier Science, USA.  

Smith M.D., and Knapp A.K., (2003). Dominant species maintain ecosystem function with non-

random species loss. Ecology Letters, 6: 509-517. 

Tian K., He L., Krigsvoll G., and Henriksen J.F. (1999). Building materials Pollution Cost in 

Guangzhou. Air Quality Management and Planning System for Guangzhou. NORAD Project 

CHN 013. 

U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) (2008). Understanding the Clean Air Act. Brief 

History of the Clean Air Act. Available online at [http://www.epa.gov/air/caa/peg/under-

stand.html]. 

WHO (2010). Air Quality Guidelines for Europe. Available online at: [http://www.who.dk/-

InformationSources/Publications/Catalogue/20010910_6.] 

WHO (2000). Air Quality Guidelines for Europe, 2
nd

 ed.  WHO Regional Publications, European 

Series 91. Regional Office for Europe, World Health Organization, Copenhagen. 

WHO (2005). Air Quality Guidelines for Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulfur 

Dioxide. Global Update 2005. Geneva: World Health Organization. Available online at" 

[http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf]. 

World Bank (1998). Pollution Prevention and Abatement Handbook. WORLD BANK GROUP, 

Effective July. 

http://www.sabratha.gov.ly/
http://www.who.dk/-InformationSources/Publications/Catalogue/20010910_6
http://www.who.dk/-InformationSources/Publications/Catalogue/20010910_6

